
Procedura provádění kopů ze značky pokutových kopů 
 
Před provedením kopů z pokutové značky 
 
pokud neexistují jiné důvody (např.terénní podmínky,bezpečnostní atd.),rozhodčí losuje 
mincí,aby rozhodl,na kterou branku budou prováděny kopy z pokutové značky,což se může  
pouze  z bezpečnostních důvodů nebo pokud branka nebo hrací plocha se stanou nezpůsobi- 
lými 
 
rozhodčí provede los mincí znovu a družstvo,které vyhraje los se rozhodne,zda bude provádět 
kop jako první nebo druhé 
 
 
 
 
 
kopy z pokutové značky mohou provádět pouze hráči,kteří v okamžiku ukončení utkání byli 
na hrací ploše,nebo byli dočasně mimo hrací plochu (ošetření,úprava výstroje atd.),včetně  
náhradníka,který případně vystřídá zraněného brankáře 
 
každé družstvo je odpovědné za stanovení pořadí,v jakém budou oprávnění hráči provádět 
kopy,rozhodčí není o pořadí hráčů informován 
 
pokud na konci utkání a před nebo průběhu kopů z pokutové značky má jedno družstvo větší 
počet hráčů než soupeř,musí snížit počet hráčů na stejný jako má družstvo soupeře,rozhodčí 
musí být informován o jménech a číslech hráčů,kteří byli z provádění kopů vyřazeni – 
jakýkoliv vyřazený hráč se nesmí zúčastnit kopů vyjma případů uvedených v následujícím 
bodě 
 
brankář,který není schopen pokračovat před nebo v průběhu provádění kopů a jeho družstvo 
nevyužilo povolený počet střídání,může byt vystřídán náhradníkem uvedeným v ZoU nebo 
hráčem,který byl původně vyřazen kvůli vyrovnání počtu hráčů,vystřídaný brankář je ale 
vyřazen z účasti na provádění kopů z pokutové značky 
 
V průběhu kopů z pokutové značky 
 
na hrací ploše se smí zdržovat oprávnění hráči a rozhodčí 
 
všichni oprávnění hráči,s výjimkou hráče provádějící kop a obou brankářů,se musí zdržovat 
ve středovém kruhu 
 
brankář mužstva,jehož hráč právě provádí kop,musí stát na hrací ploše  u pokutového území 
poblíž místa,kde brankovou čáru protíná čára ohraničující pokutové území 
 
oprávněný hráč si může vyměnit místo s brankářem 
 
akce kopu je skončena,když se míč zastaví,dostane se mimo hru,nebo když rozhodčí hru 
přeruší pro jakékoliv porušení Pravidel fotbalu 
 
o provádění kopů si vede rozhodčí poznámky 



 
V souladu s níže uvedenými podmínkami provádí každé mužstvo pět kopů 
 
kopy provádějí obě družstva střídavě 
 
dosáhne-li ještě před provedením všech pěti kopů jedno z družstev více branek,než by druhé 
družstvo mohlo ještě po provedení svých pěti kopů dosáhnout,zbývající kopy se neprovádějí 
 
provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo 
nedosáhnou žádné branky,pokračují v provádění vždy po jednom kopu a ve stejném sledu dal- 
ší hráči družstva tak dlouho,dokud při stejném počtu kopů nedosáhne  jedno z družstev  o 
jednu branku více než druhé 
 
 
 
 
každý kop je proveden jiným hráčem a všichni oprávnění hráči musí provést kop dříve,než 
než jakýkoliv hráč provede druhý kop 
 
výše uvedený princip platí pro všechna následná pořadí kopů,ale družstvo smí změnit pořadí 
hráčů provádějících kopy 
 
provádění kopu z pokutové značky nesmí být zdržováno kvůli hráči,který opustil hrací plochu 
- pokud se hráč včas nevrátí k provedení kopu,jeho právo provést kop propadá (branky nebylo 
dosaženo) 
 
Střídání a vyloučení v průběhu kopů z pokutové značky 
 
hráč,náhradník nebo vystřídaný hráč smí být napomenut nebo vyloučen 
 
vyloučený brankář musí být nahrazen některým z oprávněných hráčů 
 
jiný hráč než brankář,který není schopen pokračovat,nesmí být vystřídán 
 
rozhodčí nemusí utkání předčasně ukončit,klesne-li počet hráčů pod sedm 
 
        
        
 


